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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Senacki Zespół ds. Rozwoju Województwa Śląskiego apeluje o wsparcie działań mających na celu naby-

cie akcji Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach im. Wojciecha Korfantego, Katowice Airport, 

przez samorządy województwa śląskiego, a tym samym wzmocnienie udziału samorządów w strukturze wła-

ścicielskiej GTL SA. 

Lotnisko Katowice Airport zarządzane przez GTL SA to dynamicznie rozwijający się port lotniczy. W ro-

ku 2019, przed pandemią, z lotniska odprawiono niemal 5 milionów pasażerów. Katowice Airport to również 

lider wśród polskich lotnisk regionalnych w zakresie ruchu czarterowego i cargo. 

Katowice Airport to jeden z największych zakładów pracy na północ od konurbacji śląsko-dąbrowskiej. 

W ponad 50 firmach i instytucjach państwowych, które prowadzą działalność na terenie lotniska, zatrudnio-

nych jest ponad 4 tysiące osób. 

Lotnisko, jako ważny punkt komunikacyjny położony blisko węzłów autostradowych A1 i A4, obsługuje 

firmy i wspiera ich interesy społeczno-gospodarcze – w szczególności te z terenu województwa śląskiego. 

Bogata siatka połączeń, obejmująca w szczycie sezonu ponad 110 tras regularnych i czarterowych, ułatwia 

szybkie budowanie relacji biznesowych i kontakty międzynarodowe. 

Od lat budowana jest również synergia pomiędzy portem a działającymi w województwie śląskim wyż-

szymi uczelniami technicznymi. To m.in. dzięki tej współpracy w ciągu dekady Politechnika Śląska dołączy-

ła do grona największych polskich uczelni kształcących kadry na potrzeby branży lotniczej, głównie w obsza-

rze inżynierii lotniczej. 

Zwiększenie wpływu samorządów województwa śląskiego na zarządzanie lotniskiem pozwoli na dalszy 

jego harmonijny rozwój, którego efektem będzie zarówno wzrost społeczno-gospodarczy regionu, jak i całej 

branży lotniczej w Polsce. 
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